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 ممخص البحث

وتبعا لمتغيري ، التعرف عمى عقمية الحرفي والضغوط المينية لدى موظفي الدولة  إلى يدف البحثي    
الجنس والحالة االجتماعية ومن ثم التعرف عمى العبلقة بين عقمية الحرفي والضغوط المينية لدى العينة 

يم الديني م( موظف وموظفة من حممة الشيادات العميا التابعين لدائرة التعٓٓٔتألفت العينة من ) ،ـياذات
عمى درجاتيم حسب   اءً العينة يعممون بنموذج عقمية الحرفي بن نّ والدراسات اإلسبلمية . أظيرت النتائج أ

، ولم جاتيم عمى مقياس الضغوط المينية عمي در  ، وال يعانون من ضغوط مينية بناءمقياس عقميةالحرفي
لمينية تبعا لمتغيري الجنس و الحالة تظير فروق ذات داللة إحصائية ما بين عقمية الحرفي والضغوط ا

( منخفضة –سب مستوى الضغوط )عالية وأخيرا أظيرت النتائج وجود فرق في عقمية الحرفي ح االجتماعية ،
 ولصالح الضغوط المنخفضة .

The aim of the research is to identify the mentality of the craftsman and the 
professional pressures of state employees according to the heterosexual gender 
and marital status, and then to identify the relationship between the mentality of 
the craftsman and the professional pressures of the same sample, the sample 
consisted of (100) male and female employees with higher degrees of the 
Department of Religious Education and Islamic Studies. The results showed that 
the sample works with a craftsman mentality model based on their grades 
according to the artisan mentality scale, and they do not suffer from occupational 
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pressures based on their scores on the occupational stress scale, and there were 
no statistically significant differences between the craftsman's mentality and 
occupational pressures depending on the variables of sex and marital status, and 
finally the results showed The existence of a difference in the mentality of the 
craftsman according to the level of pressures (high - low) and in favor of low 
pressures                                                                                      

 : ثبت المحتويات 

 تحديد المصطمحات  -حدود البحث  -اىداف البحث  -اىمية البحث ومشكمتو  : ولالفصل األ

الدراسات  - في تفسير الضغوط المينيةفي رالمع ميوية التقظرن -نظرية كال لعقمية الحرفي  : الفصل الثاني
 . السابقة

الوسائل  - مقياس الضغوط المينية -مقياس عقمية الحرفي  - منيجية البحث واجراءاتو: الفصل الثالث
 اإلحصائية 

مقياس الضغوط  -مقياس عقمية الحرفي -المصادر  -التوصيات والمقترحات  - نتائج البحث: الفصل الرابع     
     .  المينية

 همية البحث ومشكمته.أ

 Cal"( من ىذا التساؤل النفسي االجتماعي انطمق كال نيوبورت )"ماذا يمكنني أن أقدم لمعالم؟     
Newport   2007  لوضع تنظيره لعقمية الحرفيCraftsman Mind. 

راد الفرد محبة ما يفعل ، عميو أن يتخمى عن العاطفة " ما الذي يمكن لمعالم أن يقدمو فطبقا لكال ، إذا أ   
 Calذ يرى كال نيوبورت معالم؟ "، إعمل " ماذا يمكنني أن أقدم للي؟ " وبداًل من ذلك يعتمد االحتراف في ال

Newport وأكثرىم عاطفة ليسوا أولئك الذين تابعوا شغفيم في موقع ما،  "الموظفين األكثر سعادة نّ أ ،
 ولكنيم أولئك الذين كانوا متواجدين بما فيو الكفاية ليصبحوا جيدين فيما يفعمونو ".
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في السعي الكتشاف حقيقة كيف ينتيي الناس بمحبة ما يفعمونو  Cal Newportت يشرع كال نيوبور        
قائبًل: "" إذا كان ىدف الفرد ىو أن يحب ما يفعمو، فيجب عميو أواًل بناء رأس المال الوظيفي عن طريق إتقان 

يكون عممو  ميارات نادرة وقيمة، ومن ثم االستفادة من ىذا المال في صفات تحدد األعمال الرائعة. وحين
 . رائعا حتما سيحبو

تي عند كال نيوبروت "بسعي الفرد لتنمية الوعي الذا Craftsman Mindـــــــذا تتمثل عقمية الحرفي ل    
ويتزود بالطاقة والحيوية خصيتو شت ماظومنـل بكاممما يجعمو يندفع  ؛ ليوباألنشطة والفعاليات الموكمة إ

تقاننجاإل  (Newport,2007,p. 56الذي يؤدي إلى استثارة الشغف نحوىا" )مر ، األ زىا بفاعمية وا 

(( سوف Paradigmىي منح الفرد ))نموذج ذىني   Craftsman Mindإن الغاية من عقمية الحرفي      
يقوده لمخروج من األلم واإلحباط إلى اإلشباع والقيمة والمساىمة الحقيقة في ساحة العالم الجديد ، ليس في 

فحسب بل في حياتو كميا ، إذ أن اكتساب الفعالية كأفراد ومؤسسات في العالم المعاصر لم  عممو ومؤسستو
بداع والقيادة في العالم الجديد لى ميدان العمل ، لكن البقاء واإليعد مسألة اختيارية بل ىو ثمن الدخول إ

لى التنفيذ الشغوف  سوف يتطمب بناء عمى ما تحقق من فاعمية ومن ثم االنتقال لمستوى آخر وحاجتيا إ
Passionate execution  

ود بيا البشر بمجرد مولدىم ، لقد من في إمكانية زُ النموذج الذىني لعقمية الحرفي يكن يقترح نيوبورت أ     
سمى وسائل التعبير عن التي تمثل أ-، القدرات ،الذكاءات المواىب -منحوا بوالدتيم العديد من "اليبات" 

عن أن امتبلك مثل ىذه العقمية ىو إلى درجة كبيرة تحت حكم وسيطرة الشخص الذي  عقمية الحرفي فضبًل 
نيا تؤثر في ىذه العقمية  راثية والقوى البيئية التي يبدو أيمتمكيا عمى الرغم من وجود بعض العوامل الو 

(Newport,2007,p.12    .) 

ليسوا أشياء تحتاج  اأم أناثً  اكانوا ذكورً  ن البشر سواءنيوبورت أّن الحقيقة األساسية ىي أ يرى كال      
سيما يطمق لقدراتو ومواىبو العنان ال ا ما يسعى الفرد الختيار مسار العظمة الذيلدفعيا والتحكم فييا؛ بل غالبً 

في المنزل، في  –بمقدور الجميع أن يقرروا واعين أن يعيشوا حياة عادية أو أن يحيوا حياة العظماء  أنّ 
 جتمع المحيط. العمل، في الم
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مر ما.. المقصود بدء جرد النّية أو الرغبة في النجاح أو شغف أ.. ال ُيقصد م"االختيار"وعندما ُيقال     
الفعل، وبذل الوقت والجيد، وتحمل مشقة تحقيق ىذا النجاح، فحتى الناجحين الذين توفرت ليم كل العوامل 

في مسيرة  اأساسي   اكان الواقع الصعب نواة ميمة وسببً المناسبة من صفات جينية وبيئة مشجعة وخبلفيم ممن 
وىذا بالمجمل ، نجاحيم الحقًا؛ احتاجوا بذل الجيد والوقت لفترات طويمة لموصول لمستوى رفيع في مجاالتيم 

 ((.  Covey,2008,p.37ما اصطمح عميو نيوبورت بعقمية الحرفي 

ــــــــــــن مو تحرره و ــــــــــــئدار أيــــــــوطــــتــــــــــــن مـرد  تمكـنــو لفح ااـنجي ـة فـميمـوة قربما كانت  إن عقمية الحرفي     
 حيانا االكتئاب ،ر والقمق وأتوبالتور لشعالى افضي لتي تا Professional pressureوط المينية  غــــــــــــلضا

)الحجار تو دارقوق عميو تف ضةرولمفاب الطلمرد بأن الفك اار ن إدمدة عاف تستشىذه الضغوط التي 
ذ يبحث كبل منا  دائما عن حالة من اليدوء واالستقرار ا 372ص م2005،ودخان لنفسي والعقمي ، وىو ( ، وا 

ليوِ  جيازنا العصبي، إذ أن ىذا الجياز ال يحتمل اإلثارة الدائمة الناجمة عن الضغوط النفسية مطمب يحتاج إ
 ا عمى الناس.  ثر سمبً اليومية والمتزايدة التي تؤ 

ومن أجل إحياء إنسان يستحق أن يكون  ،فؤلجل أن تكون الدراسة الحالية موجية لغايات سامية جمااًل ،وا      
من أجمو ..كان لزامًا  نسان جسدًا وعقبًل وروحًا ليقوم بدوره الذي  ُخِمقَ ا ليذا اإلخيرًا مما ىو عميو ، واستنياضً 

ن بثقافة عقمية الحرفي وما تتضمنو من تنمية الميارات الشخصية والمجازفة في تزويد األمة ومنيم الموظفو 
 اقـتناص الفرص وتحدي المجيول لتخفيف الضغوط النفسية التي تواجييم في حياتيم الشخصية والمينية .

و في ساسيًا حين يظير جميًا أن االستثمار الحقيقي ألي مجتمع إنما ىا وأر جوىري  ــــويصبح األم      
ثرى وأن أ وىو المحرك الحقيقي ألي نيضة أو حضارة ، قدس ما في ىذه األرض ،فاإلنسان ىو أ ،ــاإنساني

ن لم ، إالمجتمعات عمى مر العصور، بغض النظر عن وفرة ثرواتيا الطبيعية وتقدميا التقني والصناعي
أن تحققو وتنجزه سيستنزفو  إنسان فأن كل ما يمكن  ،تستثمر في إنسانيا وتأخذ بيديو إلى مستويات العافية

 سبابو . ط في الوقاية من أمجتمعيا في عبلج أمراضو أو محاولة تدارك ما فرّ 

 أىـــداف الـبـحـث: ييدف البحث الحالي إلى :     

 التعرف عمى عقمية الحرفي لدى موظفي الدولة.  -1

 يري الجنس والحالة االجتماعية.المقارنة في درجة عقمية الحرفي لدى موظفي الدولة تبعا لمتغ -2
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 التعرف عمى درجة الضغوط المينية لدى موظفي الدولة. -3

 المقارنة في درجة الضغوط المينية لدى موظفي الدولة تبعا لمتغير الجنس والحالة االجتماعية.  -4

 الكشف عن العبلقة االرتباطية بين عقمية الحرفي والضغوط المينية لدى موظفي الدولة. -5

ناث(  التابعين عميا ) الذكور واإليتحدد البحث الحالي بفئة الموظفين من حممة الشيادات ال حدود البحث :
 .  م2020 -2019العراق  لمعام  –غداد ب -ئرة التعميم الديني والدراسات اإلسبلمية دا –لديوان الوقف السني 

يتكشف عند سعي الفرد لتنمية نموذج ذىني  :Craftsman Mind عقمية الحرفي تحديد المصطمحات:
ت ماظومنـل بكاممما يجعمو يندفع  ،الوعي الذاتي والميارة الشخصية باألنشطة والفعاليات الموكمة إليو

تقان، األنجاإل ويتزود بالقوة والطاقة ،شخصيتو مر الذي يؤدي إلى استثارة  شغفو زىا بثقة وفاعمية وا 
 .Newport,2007,p. 56نحوىا))

ن الخوف م : خبرة عاطفية غير سارة تتزامن مع عناصر Psychological Stresse ةالضغوط النفسي
 Lazarus & Osler, 1992, pp.223-37و االنزعاج والغضب واألسى واالكتئاب) .)والفزع والسخط أ

رابطة الوطنية لمصحة والسبلمة المينية لمواليات : تعّرف الProfessional pressur e الضغوط المهنية
االستجابات االنفعالية والجسمية المؤلمة والتي تحدث عندما " مريكية الضغوط المينية عمى أنيا:المتحدة األ

 (.80، ص2009" )صالح ،تكون المتطمبات الوظيفية غير مبلئمة الحتياجات الموظف وقدارتو

 نظرية كال لعقمية الحرفي.

 Cal Newportار التي طرحيا كال نيوبورتضمن األفك  Craftsman Mindنشأ مفيوم عقيمة الحرفي    
 شكاليا لؤلفضل . ة لبلرتقاء بعمل المؤسسات بجميع أ( التي تّولدت أساسًا في ضوء نظري2007عام )

وصواًل المتبلك عقمية فّعالة قادرة عمى مواجية  جاء كال  ليعرض العبلقة بين العقمية والفّعالية ،     
ك تأسيسًا ُيفرق بين الشخص الفاعل والشخص الفعَّال ، إذ يمكن أن يكون فأوضح أن ىنا التحديات الخطيرة ،

تحقق ألنيا في النياية ال لكن نتائج أفعالو ضعيفة أي أن أفعالو غير فعَّالة ، ،الفرد مشغواًل دوما ويتحرك كثيراً 
الفرد من أعمال ىو النتائج المرغوبة ، فمن وجية نظر كال أن أىم العوامل التي تحدد فعَّالية ما يقوم بو 

، مثبل المفيوم أو تصور الفرد الذىني لمنموذج األنسب ألمر ما paradigmالعقمية أو النموذج الذىني 
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فمو كان التصور أو النموذج الذىني الذي يممكو الفرد  ة األطفال أو لصناعة المال وىكذا،لمنجاح أو لتربي
عمى سبيل المثال لو  من فعَّالية ما يقوم بو من أعمال،يقمل خاطئًا أو مشكبًل اتجاه أمر ييمو؛ فيذا سوف 

وأنو من غير الممكن أن  كان تصور الفرد لمتميز والميارة العالية في مجال ما ناتج عن متابعة شغفو ...
يتميز ويبدع إال في شيء قد ُشِغَف بو، وأن سعيو لمتميز والميارة يكون فقط عن طريق محاولة اكتشاف شغفو 

ألنو سيفترض أنو  يذا التصور قد يدفع بو لبلنسحاب بسرعة من تعمم أي ميارة ىو ال يحبيا،بشيء ما، ف
بينما لو غير الفرد النموذج الذىني أو تصوره  يستطع التميز فييا بسرعة وسيولة، يا طالما لمغير شغوف ب

ده ىذا التصور في عن األمر بأن التميز والميارة يمكن صناعتيما، وأنو ال يشترط وجود شغف مسبق لساع
 : ويمكن القيام بذلك عن طريق عدة خطوات ((.Covey,2004,p.15تحقيق النجاح والتميز 

يرى كال أنو بعد أن تم التعرف عمى مخاطر نصيحة اتبع  : العثور عمى ميارة ومسار ميني الحترافيا -1
شغفك ، يحتاج الفرد أن يبني مياراتو، عميو أن يجّرب شيًئا ييتم بو، ال يجب أن يكون ىو شغفو أو الوظيفة 

 التي تناديو، الفكرة أن يبدأ  الفرد ببناء الميارات التي ستؤىمو لمخطوة التالية.

وحيد الذي يجب أن يحدد لمفرد مساره الميني طبًقا لو ىو مدى مبلءمة ىذا وأوضح كال أن المعيار ال     
المسار الميني لقّيمو وأخبلقياتو، ومكافأة مياراتو بأكثر من خيار ومرونة كافية، وبخبلف االعتقاد السائد، 

مة فباحتراف الميارة كانت تبدو غير قيّ   فإنو ال توجد ميارات في جوىرىا عممية أكثر من أخرى، فحتى لو أنّ 
الفرد  لمميارة وتطويرىا يمكنو توفير ميزة التفُرد بيا، أو الوصول لمستوى احترافي ال يستطيع الوصول إليو إال 
قمة، وخير مثال عمى ذلك نوعيات الوظائف الغريبة ، فما الذي يجعل من تجربة تنظيف المجاري أو تذوق 

، أو وصموا لدرجة من التميز وا عمى ندرة الوظيفةالحموى وظائف ليا أجر غير أن أصحابيا إما اعتمد
 .فيم االستغناء عنيم أو توظيف غيرىم يستطيع من وظّ ال

 يرى كال أنو إذا كان الفرد ال يشعر أنّ  :عدم القمق حيال حب المينة التي تم اختيارىا في بادئ األمر -2
ور مياراتو بالسرعة الكافية، أنو ال يطاىتمامو وتفاعمو مع وظيفتو يزيد أثناء تطوير مياراتو بيا، فإما 

كتشف ذلك  و لم يختر الوظيفة التي تبلئم قيمو، وفي حال أنو ايشحذىا ويجعميا قيمة ونادرة كفاية، أو أنوال
 (.      Keeble,2001,p.76عنده ال يجب ان يخاف من تغيير مساره الميني )

 المخزون الميني :وس حتى يتم تجميع احتراف الميارة عبر التدريب المدر -3
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حالما يستقر الفرد عمى مسار ميني وميارة محددة، فقد حان الوقت ليحترف تمك الميارة حتى تصبح غير    
قابمة لبلستبدال، وبمجرد أن يفعل ذلك سيصبح لديو "مخزون ميني" كما يدعوه كال "بالخبرة"، إال أنو من 

يتعمم ويعمل عمى مشاريع بتخصصو طوال العام حتى الخطأ أن يقاس بعدد السنوات، فقد تجد شخصًا يعمل و 
يّحْصَل عمى مخزون جّيد من الميارات القيمة، وتجد آخر لم تتعد خبرتو عند إمضاء االنصراف والحضور 

 بالشركة.

ن جيًدا فإنو ال يمتمك سمطة لتتحكم بحياتو المينية، و يجب أن يعمم الفرد أنو حتى يصل لمحظة التي يك     
 ا وتحكًما في حياتو المينية.كمما امتمك نفوذً  -بغض النظر عن التخصص -ف الفرد مينتو فكمما احتر 

كثيرًا  منا يطور مياراتو بسرعة في البداية ويعمل عمى تنميتيا وشحذىا حتى يصل لنقطة  نّ يعتقد كال أ   
حاجة ليطور نفسو أكثر، ولكي األمور تسير عمى ما يرام وال  وىي النقطة التي يعتقد فييا أنّ  ،"استقرار األداء"

يتجنب الفرد ىذا األمر فعميو بتأسيس نظام تدريب مدروس، وىو أن يحدد أىداًفا خبلل مساره الميني 
باحتراف أشياء ىو ال يستطيع فعميا في الوقت الحالي، أن يتمرن كما يتمرن العب الشطرنج والرياضي. أن 

يًدا اآلن ال يعني أنو سيظل ىكذا فكل تخصص تتغير تقنياتو يدفع نفسو خارج منطقة الراحة دائًما. فكونو ج
 وبأخرى يوجد من ىو أفضل منو.، وتتبدل مع الزمن، ىو جيُد بمحظة 

الفرد عميو ان يجرب الدخول بمشاريع بيا تحديات، ومن الطرائق الجيدة ليذا األمر العمل الحر،      
يشاء، يمكنو العمل عمى مشاريع جانبية، ليس األمر الدعوة فيستطيع الفرد أن يطور مياراتو كيفما يشاء وقتما 

والوصول  ميارات الفرد واحترافيا تدريجًيا،لترك الوظيفة واالتجاه لمعمل الحر، لكنو فرصة عظيمة لتطوير 
 لمحظة التي ال يستطيع أن يتجاىل احترافيتو فييا أحد.

المقابل المادي" أو كم تدفع لو الشركة أو صاحب إحدى المقاييس التي يمكن لمفرد تقييم نفسو بيا ىي "    
لدرجة احتراف الفرد ليذه العمل مقابل ميارتو ىذه، وليس األمر أن المال ىنا ىو اليدف، لكنو مقياس صريح 

ذا كان الفرد يجد أن الناس ال يزيدون من المقابل المادي مقابل أعمالو فيذا يعالميارة، و  ني أنو ال يطورىا ا 
ويفضل بالطبع االعتماد عمى أصحاب الخبرة السابقين وأصحاب العمل اأُلمناء ألخذ رأييم  المطموب،بالشكل 

Covey,2004,p.15.)) 

 استخدام االحتراف لمتفاوض والتحكم أكثر بحياة الفرد المينية. -4
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نفوذ، لكن تذكر أول ما يتبادر لمذىن عند قراءة ىذه الجممة لكال نيوبورت ىو أنو قد يكون استغبلاًل لم    
دقائق ثم سألتو ثمنيا، فرد عمييا أنيا  10ذاك الرّسام الذي طمبت منو سيدة رسم صورة ليا، فرسميا في 
دقائق في رسميا" فأجابيا "أنيا قضى  10ببضعة آالف، تعجبت السيدة وقالت لو "أنك لم تستغرق سوى 

  سنوات عمره ليتعمم كيف يرسميا بيذه الحرفية وفي ىذه المدة.

يقول كال "أن تكون جيًدا بشيء ما ال يعني أنك سعيٌد بالعمل، فيجب أن تستخدم مياراتك كنفوذ لمتحكم      
 أكثر بحياتك المينية، سواء كان بساعات العمل، اإلجازات، المشاريع التي تعمل عمييا."

، وكمما كان أفضل كمما عندما تصبح ميارات الفرد قّيمة ونادرة فإنو لن يجد صعوبة في إيجاد العمبلء   
وكمما كانت لديو السيطرة عمى حياتو المينية، كانت لديو حرية االنتقال ألي فرصة واعدة  ،تفتحت لو األبواب

 تظير.

 العثور عمى ميمة الفرد. -5

مى ميمتو، واحدة من أفضل الطرق لمعثور عمى الرضا والسعادة في الحياة المينية ىي أن يعثر الفرد ع     
حترافو لتخصصو ال في البدايات، فاألمر أشبو باالختراع أو االكتشاف العممي، أن يحدث ىذا بعد اويجب 

ببساطة يجب أن يصل الفرد لتمك الحافة لكي  خر الحافة من الخبرة واالحترافية،فيو ابتكار يظير عمى آ
ال، حقيقي، ذي شيء فعّ  يكتشف ميمتو بعدىا، وتكمن أىمية "الميمة" أنيا تمخص سنوات خبراتو وأىدافو في

مفر: يجب أن تصبح جيًدا بشيء ما قبل أن تبدأ األشياء الكبيرة دائرة تأثير كبير، بالنياية ال
 (.Newport,2007,p205بالظيور)

 :في تفسير الضغوط المهنيةريتشارد الزاروس  -في رالمع ميوية التقظرن

وع االستجابة المتاحة ندث ولحابيعة دد طيحذي لك اار دإلو افي ىرلمعم ايقولتاية ظرفي نس ألساإن ا   
(Shaw,1982,p.196و  .)آلتية:احل رابالمر ة تمطلضاغامل والمعرد لفرض اعممية تعازروس أن الرى ي 

   ة :طلضاغامل والعن امن عيولى ند إراألفرض اة: يتعطلضاغامل والمعرض لتعا-ٔ

رد لفاجييا والتي ياية دالقتصاواالجتماعية واية رألسا -جية رلخاداث األحاتشمل و لبيئية : ت امباطلمتا - أ
 وط .لضغن اىا مرغية وفاولرض والموالعائمية ت امازمعيا كاألق فوالتامنو ب مطتتوفي حياتو 
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يسعى لتحقيقيا في  لتي ت الفعاليا، واقيمو، وفوداىرد و ألفت احاومطتشمل ولشخصية : ت امباطلمتا - ب
 حياتو. ء ثناأ

 نفسو .رد لفن لدن اا مطً ا ضاغقًفومفو صوبف قولمإدراك اىمية زاروس أالد ك: أط لضاغف اقولمم ايوتق- 2

فية رلمعواجية ولولفسيواكية ولسماالستجابة ائل دابد حوط : وفييا يحاول الفرد اختيار أغالستجابة لمضا -ٖ 
ود جولى زاروس إالر شاوأ  (،Hackett & Lonbory, 1983, p.17ط )لضاغالعامل ر اتأثيلمتخمص من 

 :م ىما يولمتقن نتيوازمتن عمميتي

جة ط ودرلضغنوع اا عمى حكًمرد  لفدار اصو إى، وئيدلمبم ايويضا بالتقويسمى ألي:  وألم ايولتقا -1
ر أو ضاد أو ضعيف، يدش أو إيجابيسمبي ف قومأنو  عمى د  الفر لو رض يتعذي لف اقولم، إذ يقّوم اهديدتي
ن اـكد وما إذا يدلتيأو ا ذىألابيعة ف التي تتضمن طقولمامل وابعأيضا لي وألم ايولتقر ايتأثر ، وضار غي
ــدى موثو ــدوتمال حـحــــدى امك لـذكو ،عميورف لتعق ايسبم لا أو دً يدج ،أوغير مألوفًفا ومألدث لحا
 ,Thampson, 1981, p.100)) ,P.50) (Lazarusة ـــــــــــجــيــتــلناع ــقــوي تــــضو فــوغمأو حو ـــوضو

 (.20،ص1999)احمد ، 1976

رد لفال ويحاط، إذ لضاغف اقولمالتعامل مع در امصاد يدعمى تحرد لفدرة اقر الى يشيوي : لثانم ايولتقا 2
تيار الخاية رحط ولضاغف اقولمالتعامل مع در امصادد يحوط، ولضغالتي تسببيا ت اعارالصن امص لتخما
 ,Lazarus& Coyne  , 1980دة    ) فائر ألكثق ائطرالر اختياوالتعامل م طرائق ايوتقم يتذا بيم، ويولتقاو 

p.152، )  لسابقةص الشخبرات اخط، ولضاغف اقولمابيعة ط منيا:دة مل عوابعم يقولتاعممية  رتتأثو ،
 مكانياتو.رد  وا  لفء اكاوى ذمست، ولشخصيةرد الفص اخصائو

ن كل مق يتفر ، إذ كبأىمية ي ذو أو لثانم ايولتقيبدو أن الي وألم ايولتقاىمية ن أمم غرلاعمى و     
ا، ردً ا منفقًفومأو ا طً نشات ليسرة وجية عممية مستموالمأن اعمى  Folkmanن لكماوفو Lazarusازروس ال
عمى م تيدلمساعرة بشكل قصدي لمختاق ائطرالواسائل ولم ايوتقدة بإعارار باستمون مويقفراد ألا أنّ لى را إشاوأ

مع  لمتعاملرد لفيختارىا التي ايقة طرلافي رات لتغيدث اما تحدفعنم، متيسبلدد لتي تيوط الضغامع التوافق 
لتي ف اقوابالمرد لفر ايقة تفكين طرط، كما وألضاغف اقولمر انو يغيإلمشكمة فط، أو الضاغف اقولما

ال بأنو دراك أوب اإليجا دً مجيا ف ميددً قولمون ايكن نو حيأبمعنى ،  ب لو الضغطلتي تسباليا ىي رض يتع
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لية ورة أوا بصفيًّرمعف قولمرد تقويم الفال ويحا، أي سبلمتو رد ولفالصحة دد كو بأنو ميك أي إدارلذك
دو لميمة تبدئ المبام أو القيض ابعرد أن لفدرك اما يدعنر يظلفعل ي، وأن رد االلتوف ودقولمامعنى د يدلتح
د بعم ثطورة، ختمثل أي ما ال دة وا  فيمرة أو نيا ضاإما إ ،تلمنبيااجميع م تقويم حمة يترلماه ذففي ىددة، مي
م لقيام اثف، قولمالتعامل مع الييا في د إلتي يستناجية والمدر امصاد يدلتحوي ثانتقويم بعممية وم يقك لذ

ط لضاغف اقولم، إزاء اويلثانوالي وألم ايقولتابعممية س ازرو ما سماه الو ىوجية والماباستجابة 
(.Lazarus & Folkman, 1984, p.191.) 

 الدراسات السابقة : 

التي أجريت عمى عينة  من   Rassatto 2005: أوضحت دراسة  Rassatto 2005دراسة راستو        
كثيرًا ما تظير عمييم السموكيات     Craftsman Mind-الموظفين إلـى أن األفراد َذوي العقمية الحرفية

التفكير في كافة األنظمة،  ،لكنو تفكير عالميتصرف بشكل محمي تفكير عمى المدى الطويل  ، الال التالية :
جيع إعـطاء مسـتويـات عـالية مـن المـديح،  تش ،ت ، التـفويـض، تـقاسـم األضـواءالتعمم ، مشاركة المعموما

صغاء لآلخرين ، لدييم نتائج عادلة وجيدة، التعبير عن الرحمة والطيبة، اإلبداع، تقديم التبرعات، اإل
 ( .Rassatto,2005,pp.62-80قـد الى أدنى حد ممكن   )االحـتـفاظ بالـنـ

لتي يعاني وط الضغالتعرفّ عمى  الى إسة دارلاه ذىت فدى): Virginian Mahan  (1980)دراسة      
ه ذلمتعامل مع ىنيا ت ( واالستراتيجيات التي يتخذو يسوفي جامعة ) ن لجامعييطمبة  الامنيا مجتمع 

لسنة دار اى معمرة مستمدة ويدجوط لضغرض تعد قن كيرلمشاأن  بعض اسة دارلظيرت اوط، وقد ألضغا
، لعائمة، واسةدرلمن اناجمة عط مل ضغواىي عوط لضغاه ن ىذمى مظلعالغالبية وا ،عند دخوليم الجامعة

مجأون الى التنفيس عن ا ما يطمبة  غالبً لأن الى ت الدراسة إصموتك لذك، لماليةت اباولصعت، والعبلقاوا
 ,  Lazarus& Coyne)  دةفائأو إلى تحميل المشكمة  لمتعبير عن الضغط والتعامل معو   ،يمانفعاالت

1980, p.152.) 

 منهجية البحث واجراءاته. 

االطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة في مجال عقمية الحرفي تم بناء  بعد : مقياس عقمية الحرفي     
ونظريتو المتبناة في البحث  Cal Newportكال نيوبورتمقياس يقوم في مضمونو النفسي عمى تعريف 
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( منيا سمبية. واعتمدت الباحثة 9( منيا إيجابية و)11( فقرة، )20الحالي، إذ عّدت الباحثة بصيغة أولية )
موب االختيار من عدة بدائل في إعداد  فقرات المقياس التي تعبر عن بعض المواقف لمموظف في الدوائر أس

 ( عمى البدائل )تنطبق عميّ 1,2,3,4,5الحكومية، ووضعت مفتاح تصحيح لممقياس، إذ أعطيت األوزان )
ق عمّي، ال تنطبق عمّي تنطبق عمّي بدرجة متوسطة، ال تنطب كبيرة، بدرجة كبيرة جدا، تنطبق عمّي بدرجة

إطبلقا( لمفقرات اإليجابية وتعكس في حالة الفقرات السمبية. وىذا يعني كمما ارتفعت الدرجة عمى المقياس 
( وأدنى درجة 100، وبيذا تكون أعمى درجة يحصل عمييا المستجيب )اظيرت عقمية الحرفي والعكس صحيح

صدق وثبات وتميز، حيث تم عرض المقياس عمى ( واستخرجت الخصائص السايكومترية لممقياس من 20)
مجموعة من الخبراء ذوي االختصاص في اإلرشاد النفسي وعمم النفس، وقد تقرر اإلبقاء عمى الفقرات التي 

(، وبيذا تم استخراج الصدق الظاىري لممقياس. واُستخرج 3فأكثر)ممحق%80) )  جاوزت عمى نسبة اتفاق
( . أما في عممية تحميل الفقرات فقد اعتمدت الباحثة %70ونباخ  إذ  بمغ )الثبات باستعمال معادلة ألفا كر 

أسموب عبلقة الفقرة بالدرجة الكمية أسموب العينتين المتطرفين إذ كانت الفقرات  في األسموبين األول والثاني  
( فقرة  16فيي غير دالة . وبيذا أصبح المقياس يتكون من) (19,18,9,4)دالة إحصائيا ما عدا الفقرات 

 ( يوضح ذلك2( و)1( سمبية ، والجدول )7( إيجابية  )9منيا )

 معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لممجال لمقياس عقمية الحرفي(1جدول )

معامل ارتباط الفقرة بالدرجة  رقم الفقرة
 الكمية

معامل ارتباط الفقرة بالدرجة  رقم الفقرة
 الكمية

 1 **0.517 9 0.535 

2 0.435 10 0.420 

3 0.333 11 0.293 

4 0.311 12 0.408 

5 0.328 13 0.505 
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   (98ودرجة حرية ) (0.05( عند مستوى )0.20القيمة الجدولية تقارن مع القيمة المحسوبة البالغة )*

       *الفقرات التي سقطت في التمييز لم تدخل في هذا األجراء  

 معامالت تمييز فقرات مقياس عقمية الحرفي بأسموب العينتين المتطرفتين( 2جدول )

6 0.338 14 0.375 

7 0.523 15 0.621 

8 0.642 16 0.288 

رقم 
 الفقرة

 المجموعة العميا

 

 القيمة االمجموعة الدني

 التائية

األنحراف  المتوسطالحسابي
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

1 4.6296 0.49210 3.9630 0.64935 4.252 

2 4.6296 0.49210 3.9630 0.8502 3.515 

3 4.5556 0.64051 4.1481 0.60152 2.409 

4 3.2222 0.84732 2.8148 1.03912 1.579 

5 4.4074 0.79707 4.0000 0.67937 2.021 

6 4.4815 0.57981 3.8519 0.66238 3.717 
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 (٢- ٢٧+٢٧) ٥٢بدرجة حرية  0.05عند مستوى 1.96* القيمة الجدولية تساوي 

7 4.6667 0.62017 4.1852 0.83376 2.408 

8 4.0000 1.00000 2.6296 1.14852 4.676 

9 2.8519 1.09908 3.0000 0.96077 -527 

10 4.3333 0.62017 2.8148 0.87868 7.337 

11 4.5926 0.50071 3.1852 1.00142 6.532 

12 4.7778 0.42366 4.1111 0.75107 4.017 

13 4.2593 0.71213 3.7407 0.76423 2.579 

14 3.4815 0.97548 2.3704 0.79169 4.596 

15 4.8519 0.36201 4.0370 0.70610 5.336 

16 3.8519 0.90739 3.1481 1.13353 2.518 

17 4.1852 0.62247 2.8889 0.80064 6.642 

18 2.7778 1.21950 2.3704 0.96668 1.360 

19 4.2593 0.71213 3.9259 0.67516 1.765 

20 3.0741 1.10683 2.4815 0.89315 2.165 
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   الفقرات المظممة هي فقرات غير مميزة  *

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس عقمية الحرفي

 Medianوالوسيط Mean تم وصف مقياس عقمية الحرفي بعد التحقق من صبلحيتو تبعًا لقيمة الوسط       
والتفرطح      Skewnessوااللتواء     .Deviation   Stواالنحراف المعياري    Modeوالمنوال   

Kurtosis والمدى Range( 3(   وعمى نحو ما موضح في جدول )1، فضبًل عن الرسم البياني.) 

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس عقمية الحرفي ( 3جدول )

 القيمة المؤشرات اإلحصائية

 62.1800 الوسط الحسابي

 62.0000 الوسيط

 62.00 المنوال

 5.62171 االنحراف المعياري

 31.604 التباين

 0.017 االلمتواء

 0.142 التفرطح

 26.00 المدى

 48.00 قل درجةأ

 7 عمى درجةأ
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 (١*ُيعد التوزيع اعتدالي إذا االلتواء دون )

 ( الرسم البياني لمقياس عقمية الحرفي1شكل )

 
 مقياس الضغوط المهنية 

بعد االطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة في مجال الضغوط المينية تم بناء مقياس يقوم في       
ولية أونظريتو المتبناة في البحث الحالي. إذ عّدت الباحثة بصيغة الزارًس  مضمونو النفسي عمى تعريف

عداد ( منيا سمبية. واعتمدت الباحثة أسموب االختيار من عدة بدائل في إ5( منيا إيجابية و)15( فقرة، )20)
ووضعت مفتاح تصحيح  فقرات المقياس التي تعبر عن بعض المواقف لمموظف في الدوائر الحكومية،

( عمى البدائل )تنطبق عمّي بدرجة كبيرة جدا، تنطبق عمّي بدرجة 1,2,3,4,5عطيت األوزان )ذ ألممقياس، إ
طبلقا ( لمفقرات اإليجابية الدالة عمى ال تنطبق عمّي ، ال تنطبق عمّي إ كبيرة، تنطبق عمّي بدرجة متوسطة،

الدرجة يحصل عمييا ، وبيذا تكون أعمى  وجود الضغوط المينية وتعكس في حالة الفقرات السمبية .
واستخرجت الخصائص السايكومترية لممقياس من صدق وثبات  (،20( وأدنى درجة )100المستجيب )

 رشاد النفسي وعمم النفسة من الخبراء ذوي االختصاص في اإلحيث تم عرض المقياس عمى مجموعيز، وتمي
تم استخراج الصدق وبيذا  ،%80) ( وقد تقرر اإلبقاء عمى الفقرات التي جاوزت نسبة اتفاق )3)ممحق

( . أما في عممية تحميل %70الظاهري لممقياس . واُستخرج الثبات باستعمال معادلة ألفا كرونباخ إذ بمغ )

4.00 
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سموب العينتين المتطرفين إذ كانت أالفقرات فقد اعتمدت الباحثة أسموب عالقة الفقرة بالدرجة الكمية و 
فهي غير دالة .  (15,12,7,5)الفقرات  في األسموبين األول والثاني  دالة إحصائيا ما عدا الفقرات 

( 5( و)4(  منها سمبية ،والجدول )2)و( منها إيجابية 14(  فقرة )16وبهذا أصبح المقياس يتكون من)
 يوضح ذلك .

 بالدرجة الكمية لمقياس الضغوط المهنية معامالت ارتباط الفقرات(4جدول )

معامل ارتباط الفقرة  رقم الفقرة
 بالدرجة الكمية

معامل ارتباط الفقرة  رقم الفقرة
 بالدرجة الكمية

1 0.284 9 0.564 

2 0.496 10 0.464 

3 0.474 11 0.287 

4 0.409 12 0.432 

5 0.108 13 0.473 

6 0.297 14 0.516 

7 0.578 15 0.553 

8 0.505 16 0.488 

  .(98ودرجة حرية ) (0.05( عند مستوى )0.20القيمة الجدولية تقارن مع القيمة المحسوبة البالغة )

 .*الفقرات التي سقطت في التمييز لم تدخل في هذا األجراء 

 هنية بأسموب العينتين المتطرفتينمعامالت تمييز فقرات مقياس الضغوط الم(5جدول )
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رقم 
 الفقرة

 المجموعة العميا

 

 المجموعة الدنيا

 

 القيمة

 التائية

المتوسط 
 الحسابي

األنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

األنحراف 
 المعياري

1 3.4444 1.28103 2.6296 1.21365 2.399 

2 3.5926 1.30853 2.2593 1.09519 4.060 

3 4.5926 0.57239 3.4444 1.33973 4.095 

4 3.6667 1.07417 2.4815 0.89315 4.408 

5 3.3333 1.27098 2.8148 0.92141 1.716* 

6 3.0370 1.05544 2.4074 0.97109 2.281 

7 2.4444 0.93370 2.0000 0.83205 1.847* 

8 3.8889 0.97402 3.2593 1.09519 2.232 

9 4.2963 0.91209 2.7778 1.08604 5.564 

10 3.5185 1.18874 2.14810 0.81824 4.934 

11 3.1852 1.24150 1.9259 0.91676 4.240 

12 2.6269 0.96668 2.2593 0.98421 1.395* 
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13 3.0000 1.30089 2.0000 0.78446 3.421 

14 2.4444 1.15470 1.6296 0.79169 3.024 

15 1.7037 0.72403 1.4815 0.70002 1.147* 

16 2.4074 1.00992 1.7037 0.60858 3.101 

17 2.1852 1.00142 1.4074 0.57239 3.504 

18 3.2593 0.98421 2.3333 0.87706 3.650 

19 4.4444 0.89156 2.7778 1.28103 5.549 

20 3.0741 1.07152 2.2593 0.71213 3.291 

 .52بدرجة حرية 0.05عند مستوى 1.96* القيمة الجدولية تساوي 

 .الفقرات المظممة ىي فقرات غير مميزة *

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس الضغوط المهنية

 Medianوالوسيط Mean تم وصف لمقياس عقمية الحرفي بعد التحقق من صبلحيتو تبعًا لقيمة الوسط      
   والتفرطح   Skewness وااللتواء   .Deviation   Stواالنحراف المعياري    Modeوالمنوال   

Kurtosis والمدى Range(.6(   وعمى نحو ما موضح في جدول )2م البياني شكل )، فضبًل عن الرس 

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس الضغوط المهنية(6جدول )

 القيمة المؤشرات اإلحصائية 

 45.9700 الوسط الحسابي
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 (                  1*ُيعد التوزيع اعتدالي إذا االلتواء دون )

 (2شكل )

الرسم البياني لمقياس الضغوط المهنية

 

 46.0000 الوسيط

 51.00 المنوال

 7.26755 االنحراف المعياري

 52.817 التباين

 *0.240 االلمتواء

 1.652 التفرطح

 49.00 المدى

 23.00 اقل درجة

 72.00 اعمى درجة
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 الوسائل االحصائية:

استعممت الباحثة الوسائل االحصائية المناسبة في البحث الحالي باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي        
(SPSS :وكاآلتي )- 

لمعرفة مدى ظيور متغيرات  t-Test for One Independent Sampleاالختبار التائي لعينة واحدة -1
 (.259، ص1977)البياتي، البحث في العينة 

إذ تم استعمالو في  t-Test for Two Independent Samplesئي لعينتين مستقمتين االختبار التا-2
  (.259، ص1977)البياتي، تمييز فقرات مقياسّي عقمية الحرفي والضغوط المينية 

استعممت لحساب الثبات بطريقة االتساق الداخمي  Alfa Cronbach Formulaمعادلة الفا كرو نباخ -3
 ( .  63، ص  2004النبيان ، )

معامل ارتباط بيرسون لمعرفة االتساق الداخمي في عبلقة الفقرة بالمجموع والعبلقة بين متغيرات البحث  -4
 (. Nunnally ,1978, P.280) البناء

 

  

 :عرض النتائج ومناقشتها 

 ة عقمية الحرفي لدى موظفي الدولة :اليدف األول: التعرف عمى درج

تحقيقًا ليذا اليدف ُطبق مقياس عقمية الحرفي عمى عينة البحث األساسية من موظفي الدولة ، وبعد      
المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث البالغ عددىم  معالجة البيانات إحصائيًا  أظيرت النتائج أنّ 

( ، وعند موازنة ىذا 5.62171( درجة ، وبانحراف معياري قدرُه )62.1800(موظف وموظفة بمغ )100)
( درجة ، واختبار الفرق بين المتوسطين باستعمال االختبار 48المتوسط بالمتوسط الفرضي لممقياس البالغ )

( وىي اكبر من القيمة 25.224( لعينة واحدة ، تبين أن القيمة التائية المحسوبة بمغت )T-testالتائي ) 
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 (  مـما يشير إلى إن ىـناك فرقًا داالً 98وبدرجة حرية )( 0.05( عند مستوى داللة )1.96الجدولية )
  .(7عينة البحث يعممون بنموذج  عقمية الحرفي وكما ىو موضح بالجدول ) أي أنّ  ،إحصائياً 

لكشف داللة الفرق بين المتوسط الفرضي والمتوسط الحسابي لدرجات  نتائج االختبار التائي (7الجدول )
 أفراد عينة البحث عمى مقياس عقمية الحرفي

المتغ
 ير

العد
 د

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
الفر 
 ضي

مستو  القيمة التائية
ى 
الدالل
 ة

0.0
5 

المحسو 
 بة

الجدول
 ية

 عقمية

الحر 
 في 

 

10
0 

62.180
0 

5.6217
1 

48 25.22
4 

 دالة 1.96

 

(الذي يقترح أن  2007)  Cal Newport كال نيوبورتا لتنظير استنادً ويمكن تفسير ىذه النتيجة     
النموذج الذىني لعقمية الحرفي يّكمن في إمكانية زود بيا البشر بمجرد مولدىم ، لقد منحوا بوالدتيم العديد من 

 عن أن سمى وسائل التعبير عن عقمية الحرفي فضبًل أالتي تمثل - المواىب، القدرات ،الذكاءات -"اليبات" 
امتبلك مثل ىذه العقمية ىو إلى درجة كبيرة تحت حكم وسيطرة الشخص الذي يمتمكيا عمى الرغم من وجود 

 .(Newport,2007,p.12)  بعض العوامل الوراثية والقوى البيئية التي يبدو أنيا تؤثر في ىذه العقمية
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وىكذا يمكن االستدالل أن المستوى الميني لموظفي الدولة من عينة البحث وما يتطمبو من رؤية واضحة 
 والتزام ومصداقية مكّنيم من التحمي بسموكيات نماذج عقمية الحرفي.

اليدف الثاني: التعرف عمى داللة الفروق في درجة عقمية الحرفي لدى موظفي الدولة وفق متغيري الجنس 
 االجتماعية:والحالة 

( 61.6585أظيرت المعالجة اإلحصائية ليذا اليدف أن متوسط درجات عقمية الحرفي لعينة الذكور )      
( 62.5425الندرة لعينة اإلناث ) –( ومتوسط درجات عقمية الوفرة 5.06266وبانحراف معياري قـدرُه )
عينتين مستقمتين تبين عدم وجود فروق (  وباستعمال االختبار التائي ل5.99518وبانحراف معياري قدرُه )

 ( يوضح ذلك.8دالة إحصائيًا  بين الذكور واإلناث والجدول )

 (8الجدول )

قيمة االختبار التائي لعينتين مستقمتين لكشف داللة الفرق بين الذكور واالناث لدرجات أفراد عينة البحث  
 عمى مقياس عقمية الحرفي

 (98( وبدرجة حرية )05,0( عند مستوى )96,1* القيمة التائية الجدولية تساوي )       

المتغ
 ير

الجن
 س

العد
 د

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

مستو  القيمة التائية
 ى

 الداللة

05,0 

المحسو 
 بة

الجدول
 ية

 عقمية

الحر 
 في

  
 ذكور

50 61.658
5 

5.0626
6 

-
0.772 

غير  1.96
 دال

62.542 50 اناث 
4 

5.9951
8 
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ن البشر سواء كانوا وبورت من أن الحقيقة األساسية ىي أعبله تعزز ما جاء بو كال نيإن النتيجة أ       
ا ما يسعى الفرد الختيار مسار العظمة الذي ذكور أم أناث ليسوا أشياء تحتاج لدفعيا والتحكم فييا؛ بل غالبً 
رروا واعين أن يعيشوا حياة عادية أو أن يحيوا يطمق لقدراتو ومواىبو العنان ال سيما أن بمقدور الجميع أن يق

     (.(Covey,2008,p.37في المنزل، في العمل، في المجتمع المحيط  –حياة العظماء 

وعندما ُيقال االختيار.. ال ُيقصد مجرد النّية أو الرغبة في النجاح.. المقصود بدء الفعل، وبذل الوقت      
اح، فحتى الناجحين الذين توفرت ليم كل العوامل المناسبة من صفات والجيد، وتحمل مشقة تحقيق ىذا النج

جينية وبيئة مشجعة وخبلفيم ممن كان الواقع الصعب نواة ميمة وسببًا أساسيًا في مسيرة نجاحيم الحقًا؛ 
وىذا بالمجمل ما اصطمح عميو بعقمية  ،احتاجوا بذل الجيد والوقت لموصول لمستوى رفيع في مجاالتيم

ن ناث مروق ذات داللة ما بين الذكور واإلولعل ما سبق يفسر لم تظير ف(.(Covey,2008,p.39 الحرفي
 ن كبل منيم يسعى لتنمية ذاتو وتحسينيا في مجالو الميني.موظفي الدولة في عقمية الحرفي إذ يبدو أ

أظيرت نتائج  ،وفيما يخص التعرف عمى الفروق بين المتزوجين وغير المتزوجين في درجة عقمية الحرفي    
( 62.7901البحث أن متوسط درجات عقمية الحرفي لدى افراد عينة البحث من موظفي الدولة المتزوجين )

( ومتوسط درجات عقمية لدى افراد عينة البحث من موظفي الدولة غير 5.49708وبانحراف معياري قـدرُه )
مال االختبار التائي لعينتين مستقمتين ( وباستع5.54092( وبانحراف معياري قدرُه )59.5789المتزوجين )

                        :( يوضح 9تبين عدم وجود فروق دالة احصائيًا والجدول )

قيمة االختبار التائي لعينتين مستقمتين لكشف داللة الفرق بين المتزوجين وغير المتزوجين ( 9الجدول )
 لدرجات أفراد عينة البحث عمى مقياس عقمية الحرفي
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 (99( وبدرجة حرية )05,0( عند مستوى )96,1الجدولية تساوي ) * القيمة التائية    

نما لتفسير ىذه النتيجة؛ يقترح أن النجاح وعند العودة لتنظير كال نيوبورت      بأي ثمن ليس ىو الغاية، وا 
حالما يستقر الفرد عمى مسار ميني وميارة محددة، فقد حان الوقت  ييم ىو الفوز بالطريقة الصحيحة!؟ما

ف تمك الميارة حتى ُتصبح غير قابمة لبلستبدال، وبمجرد أن يفعل ذلك سيصبح لديو "مخزون ميني" ليحتر 
نو ال يمتمك فإ يجب أن يعمم الفرد أنو حتى يصل لمحظة التي يكون جيًدا فييا  كال "بالخبرة". كما يدعوه

ا كمما امتمك نفوذً  -صصبغض النظر عن التخ -حترف الفرد مينتو ة لتتحكم بحياتو المينية، فكمما اسمط
ذا لم يعمل الفرد عمى تأسيس نظام تدريب مدروس، وىو أن يحدد أىداًفا خبلل  وتحكًما في حياتو المينية، وا 

فـمن يـكون ىـناك أساس لمنجاح الدائم  مساره الميني باحتراف أشياء ىو ال يستطيع فعميا في الوقت الحالي،
 (.    (Covey & Merrill,2006,p.67الذي تتطمبو عقمية الحرفي )

 ، ةــــــواقتراح كيذا يعني أن سموكيات وأخبلقيات عينة البحث من الموظفين خير تعبير عن العقمية الحرفي     
ية الحرفي لدييم ساسية لعقمر قدر أكبر من المبادئ األبصرف النظر عن حالتيم االجتماعية بفرض تواف

 .  ود فروق دالة ما بين المتزوجين وغير المتزوجينظيرت النتائج عدم وجوكنتيجة طبيعية أ

 الضغوط المينية لدى موظفي الدولة .التعرف عمى درجة  :اليدف الثالث 

تحقيقًا ليذا اليدف طبق مقياس عقمية الحرفي عمى عينة البحث األساسية من موظفي الدولة ، وبعد      
سط الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث البالغ عددىم المتو  أظيرت النتائج أنّ  حصائيًا،معالجة البيانات إ

( ، وعند موازنة ىذا 7.2655( درجة ، وبانحراف معياري قدرُه )45.9700(موظف وموظفة بمغ )100)
( درجة ، واختبار الفرق بين المتوسطين باستعمال االختبار 48المتوسط بالمتوسط الفرضي لممقياس البالغ )

0 
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( وىي أكبر من القيمة 2.793-احدة ، تبين أن القيمة التائية المحسوبة بمغت )( لعينة و T-testالتائي ) 
(  مـما يشير إلى أن ىـناك فرقًا دال إحصائيًا 99( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1.96الجدولية )

  .(10أي أن عينة البحث ال يعانون من ضغوط مينية  وكما ىو موضح بالجدول ) ،

نتائج االختبار التائي لكشف داللة الفرق بين المتوسط الفرضي والمتوسط الحسابي لدرجات (10الجدول )
 أفراد عينة البحث عمى مقياس الضغوط المهنية
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 دالة 1.96

، والنظر لمضغوط م. لتفسير النتيجة أعبله٨٩ٖٔيتشارد الزارًسلرفي رلمعا ميولتقعند توظيف نظرية ا    
 دراكات التي تعدّ ىذه اإل ،وع االستجابة المتاحةندث ولحاة بيعتي تحدد طلداركات  اإلالمينية عمى أنيا ا

رد ليذا لفم ايوتقد يعتمو ،ف الضاغطقوممالخاصة بالشخصية اتو راخبرد وبالفة طلمحيالبيئة ن اة بيطبرا
ف قولمتصمة بالمامل والعالخاصة بالبيئة واجية رلخاامل والعالعوامل الشخصية  واعمىف الضاغط قومما

أمكن االستدالل عمى أن لمموظفين من عينة البحث أساليبيم وقد ، P.50  (Lazarus, 1976,نفسو ) 
منيا بحيث أظيرت نتائج البحث ضعف معاناتيم من  ة والناجحة في إدراك وتذليل الضغوط والحدّ المميز 

فشخصية الموظف  الضغوط المينية ال سيما وىم قد تخطوا مرحمة المراىقة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة ،
 وط الحياة .  وىو في مرحمة الرشد يبدو أن ليا أبعادىا الثابتة والواضحة والمتزنة في إدراك ضغ
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اليدف الرابع: التعرف عمى داللة الفروق في درجة الضغوط المينية لدى موظفي الدولة وفق متغيري الجنس 
أظيرت المعالجة اإلحصائية ليذا اليدف أن متوسط درجات الضغوط المينية لعينة  والحالة االجتماعية:

الندرة لعينة  –ط درجات عقمية الوفرة ( ومتوس8.23030( وبانحراف معياري قـدرُه )47.3659الذكور )
وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقمتين   ،(6.41120( وبانحراف معياري قدرُه )45.0000اإلناث )

  ( يوضح ذلك.11تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  بين الذكور واإلناث والجدول )

                                                 

ناث لدرجات أفراد داللة الفرق بين الذكور واإل لكشف قيمة االختبار التائي لعينتين مستقمتين (11جدول ) 
 عينة البحث عمى مقياس الضغوط المهنية

 وفيما يخص التعرف عمى الفروق بين المتزوجين وغير المتزوجين في درجة الضغوط المينية،        
أظيرت نتائج البحث أن متوسط درجات الضغوط المينية لدى أفراد عينة البحث من موظفي الدولة 

فراد عينة البحث ( ومتوسط درجات عقمية لدى أ7.28592( وبانحراف معياري قـدرُه )45.8765متزوجين )ال
( وباستعمال االختبار 7.37270( وبانحراف معياري قدرُه )46.3684من موظفي الدولة غير المتزوجين )

 ( يوضح          12التائي لعينتين مستقمتين تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيًا والجدول )
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 (12الجدول )

قيمة االختبار التائي لعينتين مستقمتين لكشف داللة الفرق بين المتزوجين وغير المتزوجين لدرجات أفراد 

 مقياس الضغوط المهنية البحث عنعينة 

 (98( وبدرجة حرية )05,0( عند مستوى )96,1* القيمة التائية الجدولية تساوي )  

اث ومن المتزوجين وغير يمكن أن يعود لتقويم الموظفين من الذكور واإلنإن عدم االختبلف ىذا       
بغض النظر عن الجنس والحالة االجتماعية، إذ  ،ان ضاغطا ام ال لمتوافق معولمموقف سواء أك المتزوجين

المتغ
 ير

الحالة 
االجتماع

 ية 

العد
 د

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

مستو  القيمة التائية
 ى

الدالل
 ة

05,
0 

المحسو 
 بة

 
الجدولي

 ة*

الضغ
وط 
المهن
 ية

45.87 50 متزوجين
65 

7.285
92 

-
0.26

4 

1.96     
 دالة 

غير 
 متزوجين 

50 46.36
84 

7.372
70 



 المهنية لدى موظفي الدولة(عقمية الحرفي وعالقتها بالضغوط 10)
 محّكمة مجلّة علمّية"علَّمه الَبيان"                                    د.بيداء هادي عباس                  

 

 

 

   

 (256الصفحة )  م0202/ مايوهـ  1442 / رمضانالعدد الثاني 
 

م يوتقدة بإعارار باستمون مويقفراد ألأن جميع الى إ Folkmanن لكماوفو Lazarusازروس الن كل مق يتف
م سبلمتيدد لتي تيوط الضغامع التوافق عمى م تيدلمساعرة بشكل قصدي لمختاق ائطرالوائل ساولا
(Lazarus & Folkman, 1984, p.191.) 

اليدف الخامس: التعرف عمى العبلقة االرتباطية بين درجة عقمية الحرفي والضغوط المينية لدى موظفي 
 الدولة. 

عبله بوجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجات المتغيرين أأشارت المعالجة اإلحصائية لميدف       
 -)عقمية الحرفي والضغوط المينية( لدى عينة البحث من موظفي الدولة، إذ تم تحديد مستوى الضغط )عالي

لذا فالموظف الذي يحصل عمى الدرجة  ،انحراف معياري(-منخفض( بناء عمى أسموب )متوسط +، 
( 38,7مينية فأعمى يعاني من الضغوط المينية، والذي يحصل عمى الدرجة الخام )( في الضغوط ال53.24)

( موظف من ذوي الضغوط العالية 14فأقل فيو ال يعاني من الضغوط المينية وبناءًا عمى ذلك تم تحديد )
( تم التوصل إلى أن ىناك فرقًا في t.test( من ذوي الضغوط المنخفضة.  وبعد استعمال اختبار )14و)

ولصالح الضغوط المينية المنخفضة إذ بمغ معامل االرتباط  عقمية الحرفي حسب مستوى الضغوط المينية
( يوضح 14( و)13والجدول ) (26( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )4.439 -بين المتغيرين )

 ذلك. 

 الفرق في عقمية الحرفي حسب مستوى الضغوط(13الجدول )

 

معامالت ارتباط بيرسون واالختبار التائي لداللة معامالت االرتباط بين عقميةالحرفي ( 14الجدول )
 والضغوط المهنية لدرجات أفراد عينة البحث

 االنحراف المعياري المتوسط العدد مستوى الضغوط

 5.23093 57.1429 14 عالي

 4.71903 65.5000 14 واطئ
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قيمة معامل            
 االرتباط بين 

الحرفي والضغوط عقمية 
 المهنية

مستوى  القيمة التائية  العدد
 الداللة 

05,0 

 

 الجدولية المحسوبة 

26      -
4.439 

 دالة 1.96

 

يمكن إعطاء تفسيٍر منطقي لمنتيجة أعبله عن طريق توظيف مضامين وأفكار تنظيري كال نيوبورت        
ساسيات عقمية الحرفي أيمكن اإلشارة إلى أن التمركز حول  لعقمية الحر في والزاروس لمضغوط المينية.إذ

ـل بكاممما يجعمو يندفع ، بسعي الفرد لتنمية الوعي الذاتي باألنشطة والفعاليات الموكمة إليو المتمثمة 
تقان ىي الحجر األساس في تنظير نيوبورتنجاويتزود بالقوة والطاقة إلشخصيتو ت ماظومن ،  زىا بفاعمية وا 

ا ، ا ورسوخً ا وثباتً ا ووحدة وتنظيمً وعندما يركز الناس حياتيم عمى تمك األساسيات  فإنيم يصبحون أكثر  اتزانً 
وفي ىذه الحالة يكون لدييم األساس لكل أنواع األنشطة والعبلقات والقرارات ويكون لدييم أيضا شعور بالقدرة 

     بما في ذلك الجسم والعائمة والممتمكات والوقت والمال . عمى التنظيم والسيطرة عمى أغمب األشياء في حياتيم 
ساسيات عقمية الحرفي ومضمونيا يقدم ليم األمان لدرجة ال يشعرون فييا بتيديد من أإن التمركز حول 

التغيير أو المقارنة باآلخرين او التوجو الكتشاف رسالتيم بالحياة او تعريف أدوارىم أو كتابة مخطوطات 
( Newport,2007,p.12)ىدافيا أو الحكمة لمتعمم من أخطائيم والبحث عن التطوير المستمر حياتيم وأ

مكانياتو  وكنتيجة طبيعية تنخفض لدييم الضغوط المينية التي غالبا ما تستند مواجيتيا عمى قدرة الفرد وا 
 الجسدية والفكرية. 

 التوصيات 

ة لمتمييز ،عن طريق نقابة األكاديميين التابعة لوزارة تعزيز أىمية عقمية الحرفي ودورىا في جعل الفرد قدو   -
 التعميم  العالي والبحث العممي . 
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ىمية عقمية الحرفي مدني تتناول أفتح دورات لمتنمية البشرية في المراكز التابعة لمنظمات المجتمع ال -
 وأثرىا في النجاح المؤسسي .

ثرىا التحفيزي وأ الشباب تتناول مفيوم عقمية الحرفي ،فتح دورات تثقيفية في مراكز الشباب التابعة لوزارة   -
 واإلجرائي في محاولة أداء السموك الناجح لمفرد .

 المقترحات

 استكمااًل لمبحث الحالي تقترح الباحثة إجراء دراسات الحقة مثل :

"عقمية عمى سبيل المثال  تربط بين متغيرات مقاربة لمتغيرات البحث الحالي ، إجراء دراسات ارتباطية -
 الحرفي وعبلقتيا بالنّية الريادية" .

والمتمثمة في سد  ،إجراء دراسة مشابية عمى عينات أخرى كالقادة والتجار لمواجية التحديات التي تقابميم -
 . الفجوة بين الجانب النظري والجانب العممي 

 المصادر

 (الضغوط النفسية لدى طمبة الجامعات ٕ٘ٓٓالحجار، بشير ودخان، نبيل :) اإلسبلمية وعبلقتيا
 (. ٕ) ٗٔمجمد  بالصبلبة النفسية ،

  ، م 2009صالح ، 

  حداث الحياة الضاغطة ، دراس٨٨٨ٔ) حمد ، نعمة عبد الكريمأ ات نفسية ،مجمد (: االستراتيجية البيئية وا 
 القاىرة . ،رابطة االجتماعيين النفسيين المصرية ،ٗ،العدد٨

  ، ( : اإلحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعمم ٨١١ٔا زكي )زكري البياتيواثناسيوس ،عبد الجبار
 بغداد. الجامعة المستنصرية ، وزارة التعميم العالي والبحث العممي ، النفس ،

 (إٔٗٓٓالنبيان ،موسى :  )ن.ساسيات القياس في العموم السموكية ، دار الشروق ،عمان ،األرد 
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 (1الممحق )

 النيائيةمقياس عقمية الحرفي بصيغتو 

 ديوان الوقف السني

 / ثانوية أم حبيبة االسبلمية التعميم الديني والدراسات االسبلميةدائرة 

 حضرة االستاذ .........................................................المحترم

 جراء دراسة بعنوان " عقمية الحرفي وعبلقتيا بالضغوط المينية لدى موظفي الدولة" تروم الباحثة إ           

 الذي عّرف عقمية الحرفي  Cal Newport 2007 كـال نيوبورتالـباحثة اإلطـار النــظري ل وقد اعــتمـدت
Craftsman Mind " نموذج ذىني يتكشف عند سعي الفرد لتنمية الوعي الذاتي والميارة الشخصية   بأنيا

ويتزود بالطاقة  شخصيتوت ماظومنـل بكاممما يجعمو يندفع  ،ليووكمة إباألنشطة والواجبات والفعاليات الم
 تقان ، وىذا غالبًا ما  يؤدي إلى  استثارة شغفو نحوىا ". وا  زىا بثقة و فاعمية نجاإلقصى الجيود أويبذل 

 ( فقرة12( فقرة بواقع )20واستنادًا لئلطار النظري المتبنى، تم بناء مقياس لعقمية الحرفي يتكون من )     
( عمى البدائل )تنطبق 1،2،3،4،5ح تصحيح أذ أعطيت األوزان)( فقرات سمبية ، ولممقياس مفتا8يجابية و)إ

عمّي بدرجة كبيرة جدا ،تنطبق عمّي بدرجة كبيرة، تنطبق عمّي بدرجة متوسطة ،ال تنطبق عمّي ،ال تنطبق 
 عمّي اطبلقا  لمفقرات االيجابية وتعكس في حالة الفقرات السمبية.  

ة تود الباحثة من حضرتكم الحكم عمى صبلحية المقياس في ونظرا لما تتمتعون بو من اطبلع وسعة خبر     
 كون فقراتو تقيس عقمية الحرفي وما إذا كان بحاجة لمتعديل وتقبموا فائق الشكر واالمتنان 
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                                                                       بيداء ىادي عباس   الباحثة                                                                

 مقياس عقمية الحرفي

   الفقرات ت
 نوعها

 غير  صالحة 

 صالحة

 تحتاج 

 لتعديل

    ايجابية اسعى لمعرفة تفصيالت أي عمل اقوم به. 1

أمتمك إحساسًا قويًا بالميل نحو تنفيذ ما   2
 خططُت له.

    ايجابية

والنشاطات اليومية أعي كيف أؤدي المهام  3
 بدقة.

    ايجابية

أدرك عمى نحٍو واضح أن ادائي ينبغي أن  ٤
 يكون مستمر.

    ايجابية

أشعر بأنني كفء عمى نحٍو أُلبي متطمبات  ٥
 المواقف ذات الصعوبة العالية.

    ايجابية

ارادة تتممكني ز، وباإلنجاور لشعب احأ ٦
 الحصول عميه مرة بعد أخرى.

    ايجابية

    سمبية اشعر بالضجر حين أكمف بأعمال اضافية. ٧

أشعر بضعف التوازن بين مهاراتي  ٨
 الشخصية، وما أواجه من تحديات.

    سمبية
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أجد أن تجاربي السابقة تركت لي شعورًا   ٩
 بالخيبة. 

    سمبية

اسعى لمحصول عمى افكار جديدة لتطوير  1٠
 عممي.

    ايجابية

    ايجابية يصفني الناس بأني حازم وعقالني.   1١

    سمبية اهتم بما يقوله األخرين عني. 1٢

    ايجابية أحب عممي واستمتع به. 1٣

    سمبية يغمب عمّي التفكير بتغيير عممي. 1٤

اشعر بالممل حين يتم توجيهي لمعرفة  1٥
 تفصيالت أي عمل أقوم به.

    سمبية

    سمبية نمط حياتي الروتيني.يضايقني تغيير  ١٦

 

 (2الممحق )

 مقياس الضغوط المهنية بصيغته النهائية

 ديوان الوقف السني 

 م حبيبة االسالمية ثانوية أ/ دائرة التعميم الديني والدراسات االسالمية 

 حضرة االستاذ .........................................................المحترم 

 تحية طيبة 
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 تروم الباحثة اجراء دراسة بعنوان " عقمية الحرفي وعبلقتيا بالضغوط المينية لدى موظفي الدولة "   

عرفيا بأنيا الذي  Lazarus 1992طار النظري لمضغوط النفسية لبلزروس وقد اعتمدت الباحثة اإل      
ن م رعناص مع نمتزاترة سارفية غيطعاسباب سابقة ونتائج الحقة تتمثل بخبرات "متغيرات وسيطة ليا أ

 ,Lazarus & Osler, 1992ب ) الكتئاب والغضج واألسى واعازالنط أو السخق والقمزع والفوف والخا
pp.223 ). 

 وقد عرفت الرابطة الوطنية لمصحة والسبلمة المينية لمواليات المتحدة األمريكية الضغوط المينية         
Professional pressure نيا  ": االستجابات االنفعالية والجسمية المؤلمة والتي تحدث عندما تكون عمى أ

 (.80،ص2009)صالح ،متطمبات الوظيفية غير مبلئمة الحتياجات الموظف وقدارتو

( فقرة 5( فقرة بواقع )20واستنادًا لئلطار النظري المتبنى تم بناء مقياس لمضغوط المينية يتكون من)     
( عمى البدائل 1،2،3،4،5( فقرات سمبية ، ولممقياس مفتاح تصحيح أذ أعطيت األوزان ) 15ايجابية و)

 ال تنطبق عمّي ، ،طةدرجة متوستنطبق عمّي بدرجة كبيرة، تنطبق عمّي ب )تنطبق عمّي بدرجة كبيرة جدا ،
 يجابية الدالة عمى وجود الضغوط المينية وتعكس في حالة الفقرات السمبية . ا  لمفقرات اإلطبلقً التنطبق عمّي إ

ونظرا لما تتمتعون بو من اطبلع وسعة خبرة تود الباحثة من حضرتكم الحكم عمى صبلحية المقياس في     
 وما إذا كان بحاجة لمتعديل وتقبموا فائق الشكر واالمتنان  ،كون فقراتو تقيس عقمية الحرفي

 بيداء هادي عباس الباحثة                                                                     

 

 

 

 مقياس الضغوط المهنية                                 

ص نوعها  الفقرات ت
ا

غير 
صالح

تح
تا
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ل
ح
 ة 

ج  ة
لتع
دي
 ل 

راتبي الشخصي قميل مقارنة بالمجهود الذي أقوم  1
 به في العمل.

    إيجابية

    إيجابية افكر  بالقيام بعمل اضافي لسد حاجاتي.  2

    إيجابية المكافآت المالية قميمة جدا في مكان عممي.  3

يقمقني عممي  الذي  يحتاج لمدقة والسرعة في    4
 اإلنجاز.

    إيجابية

أنني أتمقى التدريب الكافي من أجل القيام أشعر  ٥
 بعممي بكفاءة.

    سمبية

أشعر أنني أتحمل لوحدي المسؤولية كاممة عن  ٦
 أي خطأ.

    إيجابية

يزعجني ان تكون هناك مطالب متعارضة من  ٧
 رؤسائي في العمل .

    إيجابية

    إيجابية .تقييم الموظفين يقوم عمى أسس غير عادلة . ٨

أشعر أن العمل  يجبرني أن اغير بعضًا من  ٩
 . مبادئي

    إيجابية
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1
٠ 

إذا أردت الحصول عمى ترقية يجب أن أبحث عن 
 عمل آخر .

    إيجابية

1
١ 

يسعدني ان هناك تواصل فّعال بيني وبين   
 رؤسائي في العمل.

    سمبية

1
٢ 

    ايجابية  طبيعة عممي تشعرني بالممل لدرجة كبيرة.

1
٣ 

    إيجابية رؤسائي يشككون في قدراتي.

1
٤ 

    إيجابية .اهتماماتي بعيدة عن اهتمامات زمالئي 

1
٥ 

    إيجابية يضايقني أسموب التسمط و التعسف في العمل.

١
٦ 

أشعر ان مواكبة آخر التطورات في أساليب   
 العمل مهمة صعبة .

    إيجابية

 

 

 


